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Combineren van biomassateelt
met wateropgaven goed voor
het klimaat
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van
waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastlegging kunnen bijdragen aan de
klimaatdoelen. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het
noodzakelijk om te zoeken naar innovatieve vormen van landgebruik
waarin meerdere functies worden gecombineerd. Dit bosbericht gaat in op
de mogelijkheden voor biomassateelt in combinatie met wateropgaven.

bosberichten
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bergingscapaciteit door de elzenaanplant.
Deze elzen worden als hakhout beheerd.
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alternatief is het gebied zodanig in te

berging in Wesepe dient voor Biomassal-

alternatieve (kosteneffectieve) duurzame

grote uitdaging om naast waterdoelen ook

genoemd. Een deel van deze gebieden is in

nog steeds toe. Dit areaal biedt een

richten dat vanaf hoger gelegen paden kan

land enerzijds als extra biomassabron en

bronnen beschikbaar zijn, zoals hoge

andere (maatschappelijke) doelen te

gebruik als natuurgebied, grasland of

aanzienlijk potentieel voor de aanleg van

worden geoogst met een machine met een

anderzijds als voorbeeldproject om teelt

temperatuur-warmte voor de industrie en
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belang dat de locaties toegankelijk zijn

duurzaam en rendabel mobiliseren van

aan hout. Om te zorgen dat er op termijn

meer mossen en paddenstoelen voor.1

voor oogstmachines in het oogstseizoen
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voldoende betaalbare biomassa beschik-

De waterberging is goed toegankelijk voor

1 Boosten, M. & P. Jansen. 2010. Flevo-energiehout.
Resultaten van groei- en opbrengstmetingen en
biodiversiteitsmetingen 2006-2008. Wageningen,
Stichting Probos. https://bit.ly/2BlQT3O
2 Boosten, M., J. van den Briel, J. Penninkhof. 2016.
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven.
Ontwikkeling van kennisbasis voor praktijkpilots.
Wageningen, Stichting Probos. http://bit.ly/2BlkBWP;
Boosten, M., J. van den Briel. 2017. Groene en blauwe
diensten verweven. Het combineren van biomassateelt
met wateropgaven. Wageningen, Stichting Probos.
https://bit.ly/2y2FDMN
3 Uit de verkenning van Boosten et al. (2016) is
gebleken dat de mogelijkheden voor biomassateelt in
rivieruiterwaarden zeer beperkt zijn en dat er vooral
kansen liggen in bergingen die niet in uiterwaarden
liggen.
4 Jansen, P. 2016. Hakhout op omgekeerde rabatten.
Bosberichten. Nr. 2 2016. https://bit.ly/2AiFDWp
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Biomassateelt ter bescherming van
dijken
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Ecoshape. (zie illustratie)

investeert in de aanleg van een biomas-
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saplantage in een waterberging wil de

‘Hoogwaterbeschermingsprogramma’

Aandachtspunten voor de praktijk
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om diverse waterkeringen te versterken.
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(waterbeheerder) heldere afspraken te
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Om te komen tot succesvolle combinaties
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realiseren. Dit biedt kansen voor de
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functiecombinatie met biomassateelt. In

aantal aandachtspunten en tips.

verdeling van de investeringsrisico’s. Bij
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• De aanleg en exploitatie van biomassa-
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slechts een beperkt aantal partijen in

de helft van de nog resterende investe-

men en te versterken. Onder andere bij

Nederland met kennis over biomassa-

ringskosten dragen.

dijken kunnen biomassaplantages

teelt. Voor een succesvolle en rendabele

fungeren als golfbreker. Om biomassa-

teelt kunnen waterbeheerders daarom
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name in de winter. Na de oogst van een

bieden aan minimaal 1 hectare en bij
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de efﬁciënte inzet van oogstmachines
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toegevoegd. Nu de eerste praktijkvoor-
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oogstmachines een belangrijk
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zijn in 2015 wilgen aangeplant in de vorm
van een wilgengriend. Door wilgen op de
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• De aanleg van een biomassaplantage
vergt een investering van ongeveer
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Combineren van biomassateelt
met wateropgaven goed voor
het klimaat
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van
waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastlegging kunnen bijdragen aan de
klimaatdoelen. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het
noodzakelijk om te zoeken naar innovatieve vormen van landgebruik
waarin meerdere functies worden gecombineerd. Dit bosbericht gaat in op
de mogelijkheden voor biomassateelt in combinatie met wateropgaven.

